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إوما »: قال: قال سسىل اهلل  ه عمش ته انخطابع

األعمال تانىُاخ، وإوما نكم امشئ ما وىي، فمه كاود 

هجشذه إنً اهلل وسسىنه فهجشذه إنً اهلل وسسىنه، ومه 

نذوُا َصُثها، أو امشأج َرزوجها، فهجشذه  كاود هجشذه

 .«إنً ما هاجش إنُه

 ته مهذٌ:عثذ انشحمه انحافظ انكثُش  َقال

 .فهُثذأ تهزا انحذَث ،ه أساد أن َصىف كراًتاَم 

أن َصحح وُره فٍ : وفُه ذىثُه نطانة انعهم قهد )أحمذ(

ال  -فكم عمم تذون إخالص ووُح صادقح ؛كم عمم َعمهه

 وانعُار تاهلل. ،ى وتال عهً صاحثهقُمح نه، تم ه
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 مؼدمة ادمفػ

  .احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل 

 وبعد: 

ـذفؽ ظذ  اهلل ؾؼد حثـا اهلل ظذ افعؾؿ وافعؿؾ، وحثـا رشقل  

ضؾب افعؾؿ، وأن كسؾؽ ـؾ ضريؼ مؼوع يقصؾـا فؾعؾؿ 

 افصحقح.

رة مـ أمره، ال يدري وضافب افعؾؿ دم أول رحؾتف يؽقن دم ح  

 ؟وظـد أي صقخ يطؾب افعؾؿ ؟ومـ أيـ يبدأ ؟ماذا يصـع

 !!وافطرائؼ متعددة، وافعؾؿ واشع ؾادـاهج ـثرة

فرشافة، دم صقغة أن أـتب هذه ا ومـ أجؾ هذا األمر، ؿررت   

سفؾ ؿراءهتا وتـاوهلا، وحتك تؽقن صعؾة فق   :شمال وجقاب

 تيضء افطريؼ إلخقاين وأخقايت دم ـؾ مؽان.
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ألوؾر ظؾقف  :افعؾؿ  ؾقفا أبرز األشلؾة افتل تحتاج لفقفا ضافبِغ ب  أ  

 .اجلفد وافعؿر

وما ـان دم هذه األجقبة مـ صقاب ؾؿـ اهلل وحده، وما هذا،  

 ،شفق أو خطل أو زفؾ ؾفذا أمر يعسي افبؼ ـؾفؿ ـان ؾقفا مـ

 .ؾلشتغػر اهلل وأتقب لفقف

 .واهلل وراء ؿصد افسبقؾ 

ك ظذ شقدكا ار  ؿ وب  ؾِ افؾفؿ وش   ِؾ واحلؿد هلل رب افعادغ، وص   

 .أمجعغ حمؿد وظذ آفف وصحبف

 أمحد بـ حمؿقد آل رجب /وـتبف ببـاكف: افباحث

 .وأربعغ مـ هجرة افـبل  ئةفعام أفػ وأربعم  صػر  66

 .(م6108 كقؾؿزـ ـ4) ادقاؾؼ طفر يقم األحد

 بؿديـة ادـصقرة ـ دؿفؾقة ـ مك

 10556527661واتس:    10160662668هاتػ: 
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 ؟: ما اآلداب افتل جيب أن يتحذ هبا ضافب افعؾؿ0س

األجر  بتغ  تتعاػ، وال  هلل ؽبنخالص كقتظؾقؽ  0-ج: 

غ  ف ف   } ، ؿال تعاػ:لال مـف
ْؾ ص  وا اهللا  خم  ق ْعب د 

وا ل الا ف  ر 
ا أ م  م  و 

اء   ـ ػ  ـ  ح   .[5]افبقـة:  {افِدي

ولكم فؽؾ  ،لكم األظمل بافـقات» : وؿال رشقل اهلل 

 متػؼ ظؾقف. .«امرئ ما كقى

ؾفق  :بسمال اهلل افتقؾقؼ دائًم، ؾبقده ـؾ يشء ؽظؾق -6

 ادضطر. وجيقب ؽشػ افُّض ي  شبحاكف افذي 

 :ضؾب ادزيد دوًماابؾ  ،مـ ظؾؿ كؼـع بم ظـدتال  -2

 ؾافعؾؿ ـؾف خر.

مـ مهتؽ دوًما، ولياك ثؿ  ـ ي ْععال تصحب لال م   -4

 !لياك مـ ادحبطغ فغرهؿ
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 .ضؾب افعؾؿ حتك ادقتا -5

ا مو ،ؾلبق يقشػ افؼايض ـان ظذ ؾراش ادقت( 0) 

 ًقا أو راـًبا.زال يـاؿش مسلفة تػضقؾ رمل اجلمر ماص

  :حديث -رظة افرازيؽؾؿ بف أبق ز  ر ما ت  خ  آ(وـان 6)

 .«دخؾ اجلـة (هللافف لال لال )خر ـالمف آـ ـان م  »

ؿبؾ  ؾعؾفخر يشء آوافطزي صاحب افتػسر ـان  (2)

 .بقده دظاء ـتبف -مقتف

 .(ادشقق لػ افؼراءة وضؾب افعؾؿ)اكظر ـتاب 

 حمؿد افعؿران. تلفقػ: ظع 

بؾ كصقحة افـاصحغ، وال تـشغؾ بطعـ افسػفاء ؿا -6

دم ؿؾقب ظباده  فؽشلل اهلل دائًم أن جيعؾ اواحلاؿديـ، و

 ا.ود  
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حتك يصػق ذهـؽ،  :متك ــت ؿادًرا ظذ ذفؽ ْج وا ز  ت   -7

 ـ يعاوكؽ دم احلقاة.ـ ؾرجؽ، وجتد م  صا وتح   

 :ين ؿالآوؿد ـان صقخـا مصطػك بـ افعدوي ـؾم ر

أمحد زوجة تعاوكؽ ظذ مصاظب احلقاة، يا  ْج وا ز  ت  

 وتساظدك دم ضؾب افعؾؿ.

ال تـشغؾ بافؼقؾ وافؼال، وافغؿز وافؾؿز، وال تسؿع  -8

ؾفمالء ؿقم أظؿك اهلل  :دـ يطعـقن  دم األصقاخ وافعؾمء

 بصائرهؿ ظـ احلؼ!!

ت ؾفقؽ ظـ  ال جتعؾ افقشائؾ احلديثة مثؾ )افـت( -9

 ضؾب افعؾؿ.

 ،، وهق رأس مافؽاحلؼقؼل افقؿت هق زادك -01

 وال تضقعفا. ـ ؿ ـؾ دؿقؼة دم ظؿركؾاؽت
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لذا حصؾ فؽ ـسؾ أو ؾتقر، ؾعؾقؽ بساجؿ  -00

مـ ؾافؼراءة دم شرة همالء أمر ي عع  :هؿر  افعؾمء وش  

 .اجد   مهتؽ

 ،ظتؿد ظذ ربؽاو ،ال تـتظر ؿرًصا مـ أحد-06

ء لن صا ؾفق ، وفق وؾرت شاظة فؾؿذاـرة ـؾ يقمواظؿؾ

 .خراهلل 

 ،ظدة مافقة بدون شمال مـؽوفؽـ لذا جاءتؽ مسا 

 فعؿر بـ اخلطاب.  ؾاؿبؾفا، ـم ؿال افرشقل 

ؾؼد ال تشتفر  :ال تـتظر صفرة أو معرؾة مـ افـاس -02

 ،ـحال صقخـا حمؿد ظؿرو ظبد افؾطقػ :لال بعد مقتؽ

 رمحات اهلل ظؾقف.
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 ،ال حتسب أن ضريؼ افدظقة ـؾف راحة وترف -04

 مـ األحقان. ز كػسؽ فؾشقك دم ـثرفِ ؾج  

ؼ وهدوء افطبع وظدم افترسع، ؾ  ـ اخل  ْس م بح  افتز   -05

دخؾ كػسؽ مع افعقام دم صدام أو خالف أكت ؽر وال ت  

 مستعد فف.

 :ا وال تعجؾواصز دم بحث ادسائؾ جد   تلنا  -06

 ؾاألمر ديـ.

 ،بنصدار األحؽام ظذ األظقان ال تـشغؾ أبًدا -07

ال شقم دم أول  هذا متاًما،  وال تـشغؾ بف أبًدا اتركو

 رحؾتؽ وضريؼؽ دم ضؾب افعؾؿ.

، وخذ مـ ـؾ صقخ وظامل ما اؿبؾ احلؼ مـ أي أحد -08

  .وما أصاب ؾقف فديف مـ احلؼ
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ؾؾق  ،ا فف مـ زالت وهػقاتوال تسك افؼراءة فعامل د  

خذ ظـف فـا ظامل كل ؼ  بْ مل ي   ،ترــا ـؾ ظامل فزفة وؿع ؾقفا

 .افعؾؿ

ـ يطعـقن دم اإلشالم وال م  مع دخؾ دم كؼاش ال ت   -09

حتك ال  :أهؾ افبدع، خاصة دم أول ضؾبؽمع كؼاش دم 

 !ب افشبفات لػ ؿؾبؽ وال جتد هلا جقاًبارستت

دم مسلفة رشظقة ؿبؾ أن تتؼـ  ر أي أحداو  ال حت   -61

 .ابحثفا ودراشتفا جقًد 

ادشايخ واألماــ ال تضقع ظؿرك دم افتـؼؾ بغ  -60

دون حتصقؾ ؾائدة ت ذـر، ؾؾقس اهلدف ـثرة  ،افدظقية

مـ افعؾؿ صؾف افؼدر افذي حت  اهلدف هق لكم  ،مشاخيؽ

 افـاؾع وفق مـ صقخ واحد.
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 .ذ فؽ صقًخا ومـفًجاات  -66 

 ب مـ افـاس وال تـعزل ظـ ادجتؿع.اؿس  -62 

هذا ما حّض هذه افساظة دم ذهـل مـ كصائح فؽ يا 

 .غ  م  آ :بقل، ؿؾأشلل يل وفؽ افؼ   ب افعؾؿ، واهلل  ضاف

 ا؟جيب أن يذاـرها ضافب افعؾؿ يقمق   : ـؿ شاظة6س

وهق خيتؾػ مـ صخص  ضابط معغ، ذاج: فقس هل

 .ر يعؿؾ مـ أجؾ فؼؿة افعقشخ  آلمتػرغ 

دم  وؿت ادذاـرة ؾ  ؼ  أكف ال يصح أن ي   وفؽــل أرى 

 زيد.، بؾ جيب أن ي  شاظات ادتقشط ظـ ثمين

 : ما رأيؽ دم مسلفة حػظ ادتقن؟2س

ن للذ  :أظـل ؿبؾ افبؾقغ ،ج: أ ؾِضؾفا فؾصغار دم افسـ

 .فت صاؾقةاز امظؼقهلؿ 
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ؾال  ،دم افسـ أما لذا بدأ ادرء ضؾب افعؾؿ وهق ـبر 

 حػاًطا ظذ ظؿره. :تحػظفا

 : ما أكسب شـ فطؾب افعؾؿ افؼظل؟4س

وهذا  ،ؿفْ ػ  داية افج:  بعد تعؾؿ افؼراءة وافؽتابة، وب

 دم افغافب. يؽقن ؿبؾ افعارشة بؼؾقؾ

 ؟: ـقػ يبدأ ضافب افعؾؿ5س

 وبلي افؽتب وافعؾقم يبدأ؟ 

وبعض  ،تعاػ يبدأ بحػظ ـتاب اهللؾنكف  ج: لذا ـان ضػاًل 

 .ؼصرة افصحقحةاألحاديث اف

ومعف يبدأ بؽتاب  ،تحػظ افؼرآنؾنكف ولذا ـان ـبًرا  

 .عؾقمخمتك دم ـؾ ظؾؿ مـ اف

دم افعؼقدة  .جلمظة مـ افعؾمء (رسا ق  افػؼف اد  ) دم افػؼف مثاًل  
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تػسر ) ودم افتػسر مثاًل  .فؾعثقؿغ (ـةظؼقدة أهؾ افُس )

 وهؽذا. (ومقة...رُ ج  اآل)ودم افؾغة ، (اجلالفغ

 ؟اجلفازأم مـ ؼرأ ضافب افعؾؿ مـ افؽتب : هؾ ي  6س

ؾؾؾؼراءة  :ثؿـف ر ظذد  ج:  افؽتاب أؾضؾ بال ريب دـ ؿ  

 !ـ جرهبادم افؽتاب حالوة ال يعرؾفا لال م  

ؽتػل ؾنكف ي ،ء افؽتب الرتػاع ثؿـفاز ظـ رشاج  ـ ظ  ؾؿ   

 باهلاتػ أو احلاشقب.

 : ـقػ كعرف افطافب ادجتفد مـ افؽسالن؟ 7س

 ج: افـشقط ادجتفد ـثر ادذاـرة واالضالع واألشلؾة.

 ،ـرة أو افسمالر ؾال يؽاد يـشط ذهـف فؾؿذاخ  أما اآل

 ودائًم تحب اجلدل افػارغ.
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 ،ؽؿ ظذ حديث: دم أي شـ يستطقع افطافب أن تح  8س

 الف؟ اخل أو يرجح دم مسلفة رشظقة وؿع ؾقفا

 -بعد تقؾقؼ اهلل -هدُ ر  ضبط هذا بسـ، ولكم م  ج:ال ي  

وادـفجقة  ،وـثرة االضالع وافتحصقؾ ،فالجتفاد

 وافشقخ ادعؾؿ. ،افصحقحة

 يصح ضؾب افعؾؿ دون صقخ؟ : هؾ 9س

ب فؽ رِ ؼ  ج: األصؾ أن تطؾب افعؾؿ ظذ يد صقخ، ي  

مقر، ويرصدك لػ مراحؾ افطؾب، ويقضح فؽ األ

ؾؽ ظذ افؽتب افتل تؼرأها وافؽتب رِ ع  افغقامض، وي  

 .وهؽذا ...افتل حتذرها

تقؿؿ بافساب  (افذي هق افعامل  ) ز ادرء ظـ اداءج  ظ   نْ ؾن   

ػفؿف ػتح اهلل ظؾقف وي  ، وؿد ي  (ب وحدهق افؽتاافذي ه)
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 ؿف.ؾِ ع  وي  

 عد: هؾ ترى أن افرحؾة دم ضؾب افعؾؿ هلا ؿقؿة ب01س

افذي مـ خالفف يؿؽـ فؾطافب أن  ،افتطقر احلديث

 يشاهد ـؾ احلؾؼات ظز افـت؟

ج: افرحؾة دم ضؾب افعؾؿ هل األصؾ، وؾقفا ؾقائد 

 .ظظقؿة وجؾقؾة

فؼرب بؾد  :تعؾؿ ظـ ؿرب اهلل فؾؿرء افرسا وفؽـ لن ي   

لال لذا أراد أن يطؾب ظذ  ،، ؾال داظل فؾرحؾةصقخف مثاًل 

 ر ال يتؼـف صقخف.خ  آا طؾب ؾـ  اد أن ي  ر، أو أرخ  آيد صقخ 

 ؟ظؾؿ احلديث يستػقد ضافب افعؾؿ مـ: ماذا 00س

 :يستػقد ما يع ج:

 .ؼبؾ لال ما صحي  ال أ -0
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 .ؽقن دؿقًؼا وأمقـًا دم افـؼؾيأن  -6

 .دم افبحثتعؿؼ يأن  -2

بدأ مـ حقث فق فـ شبؼستػقد مـ ـؾ م  يأن  -4

 .هاكتفك ؽر

ن افذيـ تـصح بافؼراءة وـ ادشايخ ادعارص: م  06س

 هلؿ؟

ذـر ظادًا أ  ؿد  ألين :صعبظـف  قاباجلهذا شمال ج:

ركسك أو  !!آخ 

ر ببعض ادشايخ ــمذج فقس فؽــل دم هذا ادؼام أ ذ    ـِ

 .لال

مصطػك  /مةالا ث افع  ِد ح  اد   صقخـا افقافد مـ أبرزهؿ: 

 .بـ افعدوي
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 .قيـلاحل   /ثِد ح  صقخـا اد   

 .أبق احلسـ ادلريب /ؾضقؾة افشقخ

 واألفباين. بؽتب افشقخ ابـ باز وابـ ظثقؿغ وظؾقؽ 

 وؾتاوى افشقخ ظطقة صؼر، وافشقخ جاد احلؼ.

 /صقخـا افػؼقفوحمؿد حسان،  /صقخـا افدـتقرـتب و

 .حمؿد افزؽبل /مةالا فع  صقخـا اووحقد بايل، 

افشقخ وحمؿقد ادكي،  /افشقخ افػاضؾوـتب  

ظبد افعزيز مرزوق وافشقخ  ظؿرو شؾقؿ،  /ثِد ح  اد  

 وؽرهؿ. ...افطريػل
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ؿ ؾِ ع  أن ي  بعدها : ما اددة افتل يستطقع افطافب 02س

 ؽره؟

 .ؿدةضبط هذا بج: ال ي  

 بلكف امل  د فف ظف  وأرى أن افطافب لذا أتؼـ مسلفة وص   

 ؿفا فغره.ؾِ ع  أن ي   جاز فف ،تؼـفاأ

 .ضع خطة فطافب افعؾؿ ادبتدئ: 04س

ؾعؾقف أن يتػرغ حلػظ  ،ان ؿبؾ افبؾقغ: لن ـأواًل ج: 

  .افؼرآن افؽريؿ

ؾؾقجعؾ حػظ افؼرآن مع ضؾب  ـيأما لن جتاوز افعؼ

ومع هذا يتعؾؿ ظؾؿ افتجقيد حتك يؼرأ افؼرآن  .افعؾؿ

 افؽريؿ بشؽؾ صحقح.
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م فساكف بتعؾقؿ افؼراءة وافؽتابة بافؾغة قِ ؼ  ظؾقف أن ي   ثاكًقا:

درس صقًلا مـ ـتب افؾغة تعؾًم جقًدا، وي   ،افعربقة

دم  رسا ق  ، أو رشح أي ـتاب م  (رومقةج  اآل)مثؾ:  :افعربقة

 افـحق وافكف.

 مثؾ: :درس ـتاًبا متقشًطا دم افتػسرثافًثا: ظؾقف أن ي  

 وهق أؾضؾ. (تػسر افسعدي) ، أو(غ)تػسر اجلالف

مثؾ  :درس بعض افؽتب دم افعؼقدةرابًعا: ظؾقف أن ي  

 (ـة واجلمظةظؼقدة أهؾ افُس و)، (افعؼقدة افطحاوية)

فؾشقخ  (تسفقؾ افعؼقدة اإلشالمقةو)فؾشقخ ابـ ظثقؿغ، 

 افػقزان.

افرحقؼ )مثؾ  :درس ـتاًبا دم افسرةخامًسا: ظؾقف أن ي  

ضبعة دار  (شرة ابـ هشام)ؼؼة، أو افطبعة ادح (ادختقم
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 .ابـ رجب

مثؾ  :ًبا أو أـثر دم افػؼفاشادًشا: ظؾقف أن يدرس ـت

 (ـةؾؼف افُس )جلمظة مـ افعؾمء، وأؾضؾ مـف  (رسا ق  افػؼف اد  )

 .(رشح بداية ادتػؼف)، أو فؾشقخ شقد شابؼ رمحف اهلل

صص ؿ  )مثؾ  :صص األكبقاءدرس ـتاًبا دم ؿ  ي  شابًعا: 

ضبعة افشقخ حمؿد  ،افطبعة ادحؼؼة ،البـ ـثر (كبقاءاأل

 .افزؽبل

مثؾ : درس ـتاًبا دم ؾضائؾ أصحاب افرشقل ثامـًا: ي  

فشقخـا مصطػك بـ افعدوي،  (ؾضائؾ افصحابة)ـتاب 

 فؾشقخ حمؿقد ادكي. (أصحاب افرشقل)وـتاب 

مثؾ  :درس ـتاًبا دم مصطؾح احلديثتاشًعا: ظؾقف أن ي  

فشقخـا  (احلديث دم شمال وجقابمصطؾح )ـتاب 
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 فؾطحان، أو (تقسر مصطؾح احلديث)افعدوي، أو 
ادشفقر باشؿ  ،البـ ـثر (اختصار ظؾقم احلديث)

 .(افباظث احلثقث)

 (دة األحؽامؿْ ظ  )ظارًشا: ظؾقف بحػظ أحاديث ـتاب 

زيد أحاديثف ظـ أربعمئة حديث وهق ظبارة ظـ ـتاب ت  

وأؽؾبفا مـ افصحقحغ،  بؼؾقؾ، دم صتك أبقاب افػؼف،

ؾبحػظف تحظك ضافب افعؾؿ بـظرة ظامة خمتكة ومقجزة 

 حقل ـثر مـ أحاديث األحؽام.
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درس ضافب افعؾؿ هذه افؽتب وحده أم هؾ ي   :05س

 البد مـ صقخ؟

 .درشفا مع صقخج: األصؾ أكف ي  

ؾسقجد أؽؾب هذه افؽتب مؼوحة  ،ؾنذا مل جيد صقًخا 

 يستػقد مـ هذا.و، ظز افشبؽة افعـؽبقتقة

 ماذا يصـع ضافب افعؾؿ بعد دراشة هذه افؽتب؟: 06س

 بعد أن يقؾؼ اهلل ضافب افعؾؿ فدراشة هذه افؽتب،  ج:

 :بح فف أشاس ورـقزة يعتؿد ظؾقفايؽقن هبذا ؿد أص

طؾؼ بعدها دم افتخصص دم ظؾؿ معغ مـ هذه فقـ

أو ًثا، ِد ؾنما أكف يريد أن يؽقن ؾؼقًفا، أو حم    افعؾقم.

 أو ؽر ذفؽ.... ارِسً ػ  م  

 



 النصائح الزكيات لطلبة العلم في البريات 

 25  

 فحؾاوفؽؾ ؾـ مـ هذه افػـقن ـتبف اخلاصة ومر

 دختؾػة.ا

 ،:  ما اآلؾات افتل تعسض ضريؼ ضافب افعؾؿ07س

 ذرها؟وظؾقف أن تح  

 ،ذرهاهـاك آؾات ـثرة جيب ظذ ادسؾؿ أن تح   ج:

 ػ:وْ وضافب افعؾؿ مـ باب أ  

تتؽز ظذ لخقاكؽ ، ؾنياك يا ضافب افعؾؿ أن ْز : افؽ  أواًل 

ؾت صقًلا صا ح   ؽأو ظذ ظامة افـاس، أو ترى كػسؽ أك

 !!يدؾعؽ فالكتػاخ واالكتػاش

شقة وتقاضًعا ألهؾ ولكم جيب أن يقرثؽ افعؾؿ خ   

 اإلشالم.

 حقث ؿال: وال خيػك ظؾقؽ حديث شقدكا رشقل اهلل 
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 .«ْز ـ ـان دم ؿؾبف مثؼال ذرة مـ ـ  دخؾ اجلـة م  ال ي  »

 !!ك افتقاضع يرؾعؽ اهلل ويـػع بؽؾاجعؾ زاد

ؾ افقاحد صا لذا ح   ،قا ضؾبة ظؾؿؿُ ـ ش  ؾؾؼد رأيـا بعض م   

 ػ  فا وأ   ،س بعض افؽتبر  ود   ،مـفؿ بعض ادعؾقمات

 ح   :ؾ ظذ بعض اإلجازاتص  وح   ،بعض افرشائؾ
ب س 

ؼ فف ؽبار، وأصبح يتؽز ظذ خؾؼ اهلل ش  ال ي   اكػسف ظادً 

 !!ؿويتعاػ بم فديف مـ ظؾ

شقة ألورثف هذا افعؾؿ خ   ،اواحلؼ أكف فق ـان ظادًا حؼ   

 .ـاحا فؾج  ًض وخػ

 !!يا ضافب افعؾؿ افتقاضع   ؾافتقاضع   
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 ضال مدمر يلـؾ صاحبف،ؾفق داء ظ   !لياك واحلسدثاكًقا: 

ؾؽ ظذ زيد ؾمذا ظساك تستػقد مـ حؼدك وحسدك وؽ  

 ؟!ظؿروأو 

افتل ؿال  اهلل ولكم جيب ظؾقؽ أن تعؿؾ بقصقة رشقل  

حتك تحب  ال يممـ أحدـؿ» ًبا:ؽِ ر  ًرا وم  ِذ ًم وحم   ؾِ ع  ؾقفا م  

 .«ألخقف ما تحب فـػسف

ثافًثا: احذر مـ مصادؿة أهؾ افسقء وافغؿز وافؾؿز 

  !!وافطعـ دم افعؾمء

ؾة افذيـ أظؿك اهلل بصائرهؿ ظـ ف  ؾم هؿ لال حػـة مـ اجل  

بقا أهنؿ يـاؾحقن ظـ س  ـ هلؿ شقء أظمهلؿ وح  يا ؾز   ،احلؼ

رون مـ أهؾ افبدع، وأهنؿ ظذ مـفج ِذ احلؼ، وتح   

  !افسؾػ
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ؾة األؽبقاء، ش  الل، ومجاظة مـ افػ  وهؿ دم احلؼقؼة ض  

 نوؾروًظا، وباتقا يتؽؾؿق ترـقا ـؾ مسائؾ افديـ أصقاًل 

ـ واؾؼ رأهيؿ ؾقفا ؾؿ   !دم ظدة مسائؾ هل افديـ ظـدهؿ

أهيؿ ؾفق مـ أضؾ افـاس ـ خافػ رؾفق ظذ احلؼ، وم  

 !!افـصارىوبؾ أضؾ مـ افقفقد 

ادؽان تتؾػ باختالف  ،واحلؼ أن هذه مسائؾ خالؾقة

 .وافزمان

وفق اؾسضـا أن ظدًدا مـ أهؾ افعؾؿ جاكبقا ؾقف  

 :ولكم يؼال .ر مـفؿذا ال تح   وع ظؾقفؿ ـا ش  افصقاب، ؾال ي  

 فف ومما أ خذ ظذ افشقخ ؾالن ؿقفف بؽذا، وفؽـف ظامل

 ؾضؾف، ومشؽقر ظذ دظقتف لػ اهلل وتعؾقؿ افـاس.
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أو تتؽؾؿ دم مسلفة  ،لياك أن تتصدر ؿبؾ أن تتلهؾرابًعا: 

 بغر ظؾؿ.

ولذا   .تعؼب بلفػاظ ؾقفا صدة وضقشال ت   خامًسا:

أمجؾ  واكتؼ   ،اشتدرـت ظذ مـ شبؼؽ ؾؽـ ممدًبا

 !!ك افسابؼ فالحؼر  ؾؽؿ ت   ،األفػاظ

ف ثؿرة وال ئدل افذي ال ي رجك مـ وراحذر اجلاشادًشا: 

 ضقع ظؿرك بال ؾائدة.ؾائدة، وال جتادل أهؾ اجلفؾ، ؾت  

ؿع ضافب افعؾؿ بغ افعؿؾ شاظات ـقػ جي   :08س

مـ أجؾ حتصقؾ فؼؿة افعقش، وبغ ضؾب افعؾؿ،  :ضقااًل 

 ال شقم أزمـتـا هذه افتل ؽؾت ؾقفا األشعار؟

دم هذه  ؾعذ ضافب افعؾؿ !هذه مشؽؾة ـؾ ظك ج:

ؼار  ِد احلافة أن ي س   ـ ب، ؾقعؿؾ فقؽػل كػسف وم  د وي 
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 .د دم يقمف شاظة أو شاظتغ ؾفق حسـج  قل، ثؿ لن و  ع  ي  

ع ظؾقـا وظذ مجقع ضؾبة افعؾؿ قِش وكسلل اهلل أن ي   

 ؾفق افغـل افؽريؿ. ،افصادؿغ ادخؾصغ

ظذ يد افعامل اجلؾقؾ افشقخ مصطػك  : تعؾؿت  09س

فـا ـقػ يبحث ضافب افعؾؿ  ْؾ اهلل، ؾؼ  حػظف  ،افعدوي

 مسلفة ؾؼفقة حتك يصؾ ؾقفا فؾرأي افراجح؟

أن وؾؼـل فطؾب افعؾؿ ظذ ظذ : أمحد اهلل تعاػ أواًل  ج:

ؿ ؾ  ث زماكف، افع  ِد وحم    هيد ذفؽؿ افعامل افراشخ، ؾريد ظك

مصطػك  /صقخـا ،صاحب افػتاوى وافتػسر ،افشفر

 !!ؿع  ل ظؾقف افـِ حػظف اهلل وأشد ،بـ افعدوي

ثاكًقا: ضرائؼ افعؾمء تتؾػ دم ـقػقة بحث ادسلفة 

 .وـقػقة افقصقل لػ افرأي افصحقح أو افراجح ،افػؼفقة
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فؽــل شلذـر فؽ ظذ وجف اإلجياز افطريؼة افتل  

 تعؾؿـاها مـ صقخـا مصطػك بـ افعدوي حػظف اهلل.

 :وافعقن وافتليقد ددومـف اد ،ؾلؿقل وباهلل افتقؾقؼ

: تبحث ظـ حؽؿ مسلفتؽ دم ـتاب اهلل، ؾنن أواًل 

تليت ؾنكؽ ية كصت ظؾقفا تكتًحا أو تؾؿقًحا، آ وجدت  

 باآلية مع تػسر افعؾمء هلا.

 األحاديث افقاردة دم مسلفتؽ. ؿعجت  ثاكًقا: 

اآلثار افقاردة ظـ افصحابة وافتابعغ دم  ؿعجت  ثافًثا: 

 مسلفتؽ.

وهؾ  ؟صح وهؾ ؟مجاعهؾ دم مسلفتؽ ل :رابًعا: تبحث

 ش  
 ؟ؿ هذا اإلمجاع مـ أي كؼدؾ 
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ؽؿ ظذ األحاديث واآلثار بم تستحؼ صحة : حت  خامًسا

 ظذ ضريؼة أهؾ احلديث األوفغ. ،أو ضعًػا

 ـ بعدهؿ.ؾؿ   ،ذـر أؿقال ادذاهب األربعة: ت  شادًشا

 ًدا ـاكقا أو جلاًكا.اراء ادعارصيـ، أؾرآذـر ت   :شابًعا

ؾ ؿقل بدفقؾف وتـاؿش ـؾ دفقؾ مـ عرض ـ: ت  ثامـًا

 .حقث افصحة وافدالفة

 رج بػؼف متزن ورأي هق أؿرب لػتستطقع أن ت   حقـلذ   

 افصقاب لن صاء اهلل.

وبعد هذا اجلؿع  وافعرض ؿد جتد اآلراء دم ادسلفة 

، ؾساظتفا فؽ أن تتار رأًيا احمتؿؾة، واألمر ؾقفا واشعً 

ن للذ  :ظذ ادخافػمـ ؽر تثريب  ،مـ بغ هذه اآلراء

 .رخ  جة هق اآلمعف ح  
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ـؾ مسلفة فقس ؾقفا كص صحقح رصيح، أو  :وباجلؿؾة 

ؾػت لمجاع مـعؼد ؽر مـخرم، أو ؿقاس صحقح، واخت  

ؾفل حمؾ خالف  :ؾقفا ـؾؿة أصحاب افؼرون ادػضؾة

 معتز دم افغافب.

تؼك؟ ـقػ أظرف افرأي افشاذ :61س  افذي جيب أن ي 

 :بجؿؾة أصقاء اذج: ي عرف افرأي افش

ـة، أو أو خمافػة صحقح افُس  ،خمافػة رصيح افؼرآن مـفا: 

 .خمافػة لمجاع ادسؾؿغ ادـعؼد

لكف ب وبقان حجة ؿقهلؿ ذهأو بتـصقص افعؾمء ظذ صذو 

 .صاذ

ؿد يؽقن اخلالف دم مسلفة  :وافقء بافقء ي ذـر 

ا، ، ؾقسؿقف صاذ  عتد بففؽـ بعض افعؾمء ال ي   ا،معتزً 
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قـبغل افسيث دم افبحث ؿبؾ لصدار احلؽؿ افـفائل دم ؾ

 .ادسلفة

ما : بم أكـا كتحدث ظـ افعؾؿ وضؾبف، ؾـريد معرؾة 60س

 صحة هذيـ احلديثغ:

 .«ظذ ـؾ مسؾؿ ومسؾؿة ب افعؾؿ ؾريضةؾ  ض  »األول: 

ؽ اهلل بف ؾ  ش   ،طؾب ؾقف ظؾًم ا ي  ؽ ضريؼً ؾ  ـ ش  م  » افثاين:

 .ا مـ ضرق اجلـةضريؼً 

ولن  .ا فطافب افعؾؿن ادالئؽة فتضع أجـحتفا رًض ول 

ـ دم األرض، وم   ـ دم افسؿقاتستغػر فف م  ق   ف  افعامل  

 .واحلقتان دم جقف اداء

ـػضؾ افؼؿر فقؾة افبدر ظذ   ظذ افعابدؾ افعامل  ْض ؾ   نا ول   

 .شائر افؽقاـب
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 اقرثقا ديـارً ولن افعؾمء ورثة األكبقاء، ولن األكبقاء مل ي   

ذ بحظ خ  ذه أ  خ  ـ أ  ثقا افعؾؿ، ؾؿ  را و  ولكم  ،ادرمهً  وال

 ؟«واؾر

 .ثبت ظـ رشقل اهلل ـال احلديثغ ال ي   ج:

 ر مـفا ضؾبة افعؾؿ؟ِذ هؾ هـاك ـتب حت    :66س

غؿزون دم ـ ي  م   حذر ضؾبة افعؾؿ مـ ـتب  كعؿ، أ   ج:

ػسون ظؾقفؿ، وهل ـتب ـتبفا بعض افغؾمن افعؾمء وي  

بقا أكػسفؿ س  افشقاضغ دم األرض، ؾح   افذيـ اشتفقهتؿ

ا اهلل مـ ـ  ؿ  ؾا ش   !وهؿ دم افضالل ؽارؿقن ،ظذ حؼ وخر

 رشهؿ.
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هؾ تـصح ضافب افعؾؿ بؿتابعة ادـاطرات،  :62س

 وافرد ظذ ادؾحديـ؟

ج: ال أكصح لخقاين ضؾبة افعؾؿ بؿشاهدة ادـاطرات وال 

 ،فافرد ظذ أصحاب اإلحلاد وأهؾ افضالل واالكحراب

ب رسحتك ال تت :خاصة دم أول رحؾتفؿ دم ضؾب افعؾؿ

 ،ا صاؾًقاا جقاًبا ظؾؿق  افشبفات لػ ؿؾقهبؿ وال جيدو

 .ضؾقا افطريؼؾق  

ؾلهؾ افعؾؿ أظؾؿ  ،وفقسـقا افرد ظذ همالء ألهؾ افعؾؿ 

 .بادصؾحة مـ ادػسدة دم هذا افباب

، وؿد تتصدر دـاطرة واحد مـ همالء ظذ ؿـاة مثاًل  

ـ افبقان وـثرة اجلدال، ؾقؼتـع بف ْس ف مـ ح  يؾبؽ بم فدؾقغ

ر أكت اإلشالم دم صقرة ضعقػة ف  ظْ ظامة افـاس، وت  
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 .قات ـثًراهذا دم افػضائ وؿد رأيت   !!مغؾقبة

 .ز دم ضؾبؽ فؾحؼ واخلرـِ ور   ،ؾال تـشغؾ هبذا 

 .ؿ افـاؾع وافعؿؾ افصافحؾبافعكا اهلل ولياك كا  ب   

ص كصقحة مقجزة فطافب ؾِخ ن ت  : هؾ يؿؽـؽ أ64س

 افعؾؿ دم ـؾمت؟

ج: كعؿ، لخالص افـقة هلل تعاػ، وافصز مع اهلؿة 

ؼ واألدب مع افشقخ، وافتقاضع ؾ  ـ اخل  ْس افعافقة، وح  

  افعؾؿ فؾـاس.ْؼ فؾـاس، وضؾب افعؾؿ حتك ادمت، وك  

صدة افعـاية، ـال ادرء افعؾؿ: بلربعة أصقاء ي   :ؿال بعضفؿ

 ،كصقحة، وذـاء افؼرتحة، واشتقاء افطبقعةومعؾؿ ذو 

حاصقة اكظر . خؾقها ظـ ادقؾ لػ ؽر ذفؽ :أي

 .(0/61) ملْر ج  افب  
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 ما افؼقل دم هذه ادؼقفة؟: 64س

 فـ تـال افعؾؿ لال بستة  

 شلكبقؽ ظـ تػصقؾفا ببقان  

 وؽربة  رص واؾتؼارذـاء وح  

 ؟زمان   قلوتؾؼغ أشتاذ وض  

فغافب، فؽـ ؿد يـال ادرء هل مؼقفة صحقحة دم اج: 

ة فف دم بالده رسا ق  ، ـلن تؽقن شبؾف م  افعؾؿ بغر ؽربة مثاًل 

، وادعؾؿ، واددة لػ اهللافذـاء واالؾتؼار  -بافػعؾ -فؽـ

 أمقر الزمة دم ضؾب افعؾؿ. -افؽاؾقة
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عْ ما مع افعؾؿ : ـقػ يتعامؾ ضافب 65س ف مـ فك ط  ي 

 مال ـؿساظدة فف ظذ ضؾبف فؾعؾؿ؟

ضؾب افعؾؿ،  قؽقن ظقًكا فف ظذف ؼبؾفال حرج أن ي  : ج

دم  فعؿر بـ اخلطاب ريض اهلل ظـف، وفؼد ؿال افـبل 

لذا جاءك مـ هذا ادال يشء وأكت ؽر »افصحقحغ: 

 .«عف كػسؽب  تْ وما ال ؾال ت   .ف وال شائؾ، ؾخذهْؼ  م  

ؼ  : 66س  ضؾبف افعؾؿ أم افزواج؟ م ضافب افعؾؿ:ِد أهيم ي 

ض بغ ضؾب افعؾؿ وبغ افزواج لال عار  : ال ت  ج: أواًل 

ؾاألمر  ،أما مقسقر احلال .افػؼر شديداف فؾشخص

 .بنذن اهلل تعاػ رسا ق  بافـسبة فف شفؾ وم  

 :ادسلفة خيتؾػ باختالف األصخاصهذه ؿ دم ؽْ ثاكًقا: احل  

ـ يصز ظذ ظدم افزواج ويتحؿؾ شـقات ؾفـاك م   
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هابف وليابف ا دم شػره وذ  ويؽقن خػقػً  ،ؾ افعؾؿحِص فق  

 .وكػؼاتف، ثؿ بعد ذفؽ يتزوج

ولال  ،ويريد أن يتزوج ،ر ال يؿؾؽ كػسفخ  آوهـاك  

 !وافعقاذ باهلل ،وربم وؿع دم احلرام ،تـ  أصابف افتعب وافع  

ؼ     .م افزواج بال صؽِد ؾفذا ي 

ر خ  واألمر خيتؾػ مـ صخص آل ،تتؾػ نؾادؼامات لذ

 ـم أشؾػت.

صز م لال لذا مل ي  دا ؼ  أن افعؾؿ ي  هق األصؾ  أن :ؾاحلاصؾ

ؼ   ،افزواجظدم افشخص ظذ   .م افزواجِد ؾفـا ي 

ع ِش ؿع بغ افعؾؿ وافزواج لذا ـان ؿد و  وال ماكع أن جي   

ب س  طؾب افعؾؿ أيًضا ح  حتك لن ـان ؾؼًرا ؾق  وظؾقف، 

ؾفق شبحاكف يتقػ  :عؾؿ أن اهلل فـ يضقعفق  فْ و   ،ضاؿتف
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 افصاحلغ.

ؼ   :67س بحث ادسائؾ أو  :م ضافب افعؾؿِد أهيم ي 

 افعبادة؟

وافســ افرواتب،  أواًل: ظؾقف أن تحاؾظ ظذ افػرائض ج:

ب بحثف فؾعؾؿ ظذ ظبادتف ؾِ غ  ظـ ادحرمات، وي   ػ  ؽ  وي  

فؾقؾ يـػعف وحده، وبحث ادسائؾ اؿقام  : ألنوؿقامف فؾقؾ

 ،مة حمؿد يـػع ظؿقم أ -ؿ ظذ األخبارؽْ وحتريرها واحل  

 مة ظذ ادـػعة اخلاصة.دا ؼ  وادـػعة افعامة م  

 ماذا يػعؾ ضافب افعؾؿ مع جدال افعامة: 68س

 واجلفؾة؟

ظذ  ؾافصز :ظؾقف أن يتحذ بافرؾؼ وافؾغ وافصز ج:

 .ا دم تعؾقؿفؿ، وفقؽـ رباكق  ظؿقم افـاس هق األصؾ
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 ؾاجلدال معفؿ ال يػقد. :ظـ جمادفة اجلفؾة ػ  ؽ  ق  فو 

ـْ } ؿقفف تعاػ:ر دم ـ  ـ افرباين افذي ذ  م   :69س
ف ؽ  و 

ـْت ْؿ  ـ  م  
ب  ت اب  و 

قن  اْفؽ  ِؾؿ  ع  ـْت ْؿ ت  ـ  م  
ِقغ  ب 

اك  با قك قا ر  ـ 

قن   ش   ؟ [79]آل ظؿران:  {ت ْدر 

 :(066/ 4) هتػسر دم  افؼرضبلؿال  ج:

عؿؾ بعؾؿف، افذي ي   ، بديـ افربافعامل   :ؾؿعـك افرباين

 .عؿؾ بعؾؿف ؾؾقس بعامل  ذا مل ي  ألكف ل

 ؿال صقخـا مصطػك بـ افعدوي:و

ط هلؿ أمقر ِس ب  ؿ افـاس وي  فِ ػ  هق افذي ي   :افعامل افرباين

 ؿفؿ صغار افعؾؿ ؿبؾ ـباره.ؾِ ع  افديـ ومسائؾف، وي  

ؿ افـاس أمر فِ ػ  ـ ي  افرباين هق م   ؾاحلاصؾ: أن :)ؿؾت(

 يؼقل. بم ظاماًل  ،مراظًقا ؿدر ظؼقهلؿ ،ديـفؿ
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ؾ افعؾؿ فؾـاس، فِ س  ي   ،اؾعذ ضافب افعؾؿ أن يؽقن رباكق  

 .سؼقفؿ اداءي   فـلك

اشتطاع تؾخقصفا  ،وـؾم أتؼـ ضافب افعؾؿ مسلفة 

 وتػفقؿفا فؾـاس بؽؾ شفقفة ويرس.

  !افتسفقؾ   وافتسفقؾ   !رْس  افق   رْس  ؾافق  

حتك ال  :وظؾقؽ يا ضافب افعؾؿ أن تعؿؾ بم تؼقل

فعؼاب اهلل دم  ، وؼ اهلل دم افدكقاؾْ م خ  ذ  ف   سؽض كػرِ ع  ت  

 .خرةاآل
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ما افؽتب افـاؾعة دم لرصاد ضؾب افعؾؿ فؾطريؼ : 21س

 افصحقح؟

 ج: مـ أبرزها: 

بؽر بـ ظبد  /فؾشقخ افدـتقر (ة ضافب افعؾؿق  ؾْ ح  ) (0)

  رمحف اهلل. ،اهلل أبق زيد

ة ق  ؾْ ح  فـ)ؼح ابـ ظثقؿغ ف افتعؾقؼ افثؿغ)ـتاب (6)

 ظؿرو شؾقؿ. /فؾشقخ ((ضافب افعؾؿ

حمؿد  فؾشقخ/ ظع (لػ افؼراءة وضؾب افعؾؿ ادشقق)( 2)

 افعؿران.

حؿقد بـ حمؿد ( دافعؾؿ اجلامع دم احلث ظذ حػظ) (4)

 احلداد.

 حمؿد حسغ يعؼقب /ؾشقخ( فضافب افعؾؿ مـطؾؼات)( 5)
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 اخلامتة

هلل أن ا هبذا افؼدر مـ األشلؾة وافـصائح أـتػل، شائاًل و

ف ضافب افعؾؿ فؾطريؼ افصحقح، ِج و  أ   أندم ؾؼت أـقن ؿد و  

 .ؾاهلل هق ادقؾؼ فؽؾ خر

ؾفق صاحب ـؾ كعؿة  :وأخًرا وال أكسك أن أصؽر اهلل أواًل  

 .وـؾ ؾضؾ، وبـعؿتف وؾضؾف تتؿ افصاحلات

 افعامل   ،ث ديار اإلشالمِد حسـة األيام وحم    ،وأصؽر صقخـا 

صاحب افػتاوى  ،وافػؼقف افشفر ثِد ح  واد   ،افؽبر

صقخـا ووافدكا ؾضقؾة  ،وادمفػات وافتحؼقؼات وافتػسر

 ح   ،ظبد اهلل مصطػك بـ افعدوي اأب /افشقخ اإلمام
ظف اهلل ػ 

ك اهلل فـا دم أكػاس ظؿره، ار  وب   ،عف بتمم افصحة وافعاؾقةتا وم  

افؾفؿ   !!وشائر مشاخيـا ،ظ ذريتف وأهؾ بقتف وضؾبتفػ  وح  

 يارب افعادغ. غ  م  آ
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أن يدظق  -ضؾب مـ ـؾ ضافب ظؾؿ ؿرأ هذه افرشافةوأ  

ـ ؽؾ م  فعفا ؿبؾ كؼها، وراج  الؾفا وم  ؿ ؽ  ؿِ ص  فؽاتبفا وم  

ـان فف افػضؾ بعد اهلل دم لخراجفا ظذ هذا افـحق افذي 

 .تروكف

ك ظذ ار  ؿ وب  ؾِ افؾفؿ وش   ِؾ واحلؿد هلل رب افعادغ، وص   

  آفف وأصحابف أمجعغ. شقدكا حمؿد وظذ

 أمحد بـ حمؿقد آل رجب /وـتبف ببـاكف: افباحث

.شائاًل اهلل أن تحػظف وتحػظ وافديف ومشاخيف  

 .ئة وأربعغ مـ هجرة افـبل فعام أفػ وأربعم  صػر  66

 م(.6108ـ كقؾؿزـ 4ادقاؾؼ طفر يقم األحد )

 بؿديـة ادـصقرة ـ دؿفؾقة ـ مك

 10556527661س: وات   10160662668هاتػ: 

 


